
 

 

  

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen v5 met biologie in hun pakket 

 

 

 

 
Datum :  16 november 2022 

Ons kenmerk :  221116kkn/2.corres/excursies 

Onderwerp :  Excursie Beekse Bergen vwo 5 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Uw zoon of dochter heeft biologie in het pakket en naast de theorie gaan we ook graag, 

nu het weer mag, op pad. 

Een van de thema’s bij biologie is gedrag.  Het bestuderen van gedrag van dieren is bij 

uitstek geschikt om erop uit te trekken. Het safaripark Beekse Bergen ligt op slechts een 

half uur rijden van school. 

Op maandag 12 december 2022 staat de excursie naar safaripark Beekse Bergen op de 

planning, net als voorgaande jaren. U begrijpt dat deze excursie alleen kan doorgaan 

met een bijdrage van de ouders. De kosten voor een dag Beekse Bergen, inclusief busrit 

bedraagt €23,50 per leerling. 

 

Vanaf 1 augustus 2021 is de wet vrijwillige ouderbijdrage aangepast. Het betalen van 

een bijdrage voor activiteiten zoals een excursie is vrijwillig. Kinderen worden niet 

uitgesloten van deelname aan een activiteit als hun ouders niet betalen. We vinden het 

belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen aan de extra activiteiten die wij bieden. 

Tegelijkertijd kunnen we die activiteiten alleen aanbieden als bijna alle ouders daarvoor 

een extra bijdrage betalen. 

 

Binnenkort ontvangt u een e-mail met daarin een betaallink voor de excursie. We willen 

u vragen om de vrijwillige bijdrage van € 23,50 te voldoen via de betaallink 

 

De excursie kan alleen doorgaan als bijna iedereen meebetaalt. Met andere woorden als 

onvoldoende ouders betalen, kan de excursie niet doorgaan. Mocht dat het geval zijn, 

dan krijgen de 

ouders die reeds betaald hebben voor deze excursie vanzelfsprekend hun bijdrage 

teruggestort. 

 

We willen u vragen om de vrijwillige bijdrage uiterlijk binnen een week te voldoen na 

ontvangst van de betaallink. Kort daarna kunnen we u laten weten of de excursie 

doorgaat. 

 

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u via email met een van ons contact 

opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Carla Upperman (upp@fritsphilips.eu) 

Rob Loeffen (lfn@fritsphilips.eu) 

Docenten Biologie 
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